
OHJEET HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN
Täytäthän hakemuksesi huolellisesti, sillä puutteellisia hakemuksia emme voi käsitellä. Samassa taloudessa asuvat täyttävät 
vain yhden hakemuksen. Lasten kanssa lomalle voivat hakea vanhemmat tai isovanhemmat. Jos haet lomalle ystävän 
kanssa, kumpikin täyttää oman hakemuksen ja merkitsee lomahakemukseen toisensa nimen kohtaan ”Haen lomaa ystävän/
ystäväperheen kanssa.

Elämyksiä tuetulta täysihoitolomalta

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT
Hakemukselle on täytettävä henkilötiedot täydellisinä: etunimi, 
sukunimi, henkilötunnus (loppuosineen), puhelinnumero sekä 
osoitetiedot. Mikäli haluat kutsun ja laskun tuetusta lomasta 
sähköpostitse, ilmoitathan sähköpostiosoitteesi hakemuksella. 
Osoite on myöhemmin vahvistettava linkkiä seuraamalla.

Hakemukselle on merkittävä myös mahdollisesti tarvittavat 
apuvälineet sekä erityisruokavaliot.

2. PUOLISON HENKILÖTIEDOT 
Puolison henkilötiedot täytetään lomakkeelle, jos myös hän 
hakee lomaa.
 
3. HAEN LOMAA
Merkitse tähän kohtaan, kenen kanssa ja mihin haet lomaa. 
Lapsiperhelomat on sekä kotisivuillamme että esitteessämme 
merkitty erikseen, ja niille ei pääse ilman lapsia. Muut lomat on 
tarkoitettu aikuisille. Laitathan hakemuksellesi eri vaihtoehtoja 
lomien ajankohdista ja lomakohteista. 

Lapsiperhelomilla majoitus on perhehuoneissa, aikuislomilla 
jaetuissa kahden hengen huoneissa. Suurperheiden 
kannattaa hakea ensisijaisesti urheiluopistoihin, Lomakeskus 
Huhmariin, Kylpylähotelli Rauhalahteen sekä Kylpylähotelli 
Summassaareen. Näissä lomakohteissa on isoja perhehuoneita.

Mikäli toivot majoitusta yhden hengen huoneessa, 
otathan mahdollisen myönteisen lomapäätöksen saatuasi 
yhteyttä suoraan lomakohteeseen tiedustellaksesi tätä 
majoitusmahdollisuutta sekä sen lisäkustannusta. Lomakohteen 
perimä lisämaksu tulee maksettavaksi lomakohteessa 
paikan päällä. Myös lemmikkieläinten mukaan ottamisesta 
lomajaksoille on ilmoitettava hakemuksella ja sovittava 
etukäteen lomakohteen kanssa. Lomakohteen perimä 
lisämaksu lemmikkieläimestä tulee maksettavaksi suoraan 
lomakohteeseen.

4. TULOTIEDOT JA VELAT
Tulotiedot ilmoitetaan euromääräisenä kuukauden nettotulona. 
Hakemukselle ei merkitä lapsilisiä. Velat ja lainanhoitokulut/kk 
merkitään euromääräisinä.

Puolison tai avopuolison tulotiedot on täytettävä hakemukselle, 
vaikka hän ei olisi hakemassa tuettua lomaa.
Jos isovanhemmat/-vanhempi hakee lapsiperhelomaa 
lastenlasten kanssa, tulee isovanhempien hakemukselle merkitä 
lapsen etu- ja sukunimi, henkilötunnus (myös loppuosa) sekä 
tieto mahdollisista apuvälineistä tai erikoisruokavalioista. Lasten 
huoltajien nettotulotiedot/kk ja mahdolliset velat tulee merkitä 
hakemuksen ”Taloudelliset perustelut” -osioon. Hakemuksella 
ilmoitetut velat huomioidaan päätöksiä tehtäessä.
 
5. AIKAISEMPI LOMATUKI 
Merkitse hakemuksellesi mahdolliset aiemmin myönnetyt tuetut 
lomat. Lomatoiminnan asiakasrekisterijärjestelmämme tarkistaa 
tiedon hakijalle aikaisemmin myönnetyistä tuetuista lomista 
myös muiden lomajärjestöjen osalta.
 
6. PERUSTELUT LOMATUEN TARPEELLE
Hakemuksen perustelut ovat välttämättömät tuetun loman 
myöntämisen kannalta, joten kannattaa kiinnittää niihin 
huomiota. Perustelut -osiossa voit omin sanoin avata 
taloudellista, terveydellistä ja sosiaalista elämäntilannettasi. 
Jokainen hakemus käsitellään luottamuksellisesti.

PÄÄTÖKSISTÄ ILMOITTAMINEN
Ilmoitamme tuetun loman saaneille myönteisestä 
 päätöksestä hakuajan päättymisen jälkeisen kuukauden 
loppuun mennessä. Hakijamäärien vuoksi voimme  
ilmoittaa vain hyväksyvistä päätöksistä. Halutessasi voit 
tiedustella hakemuksesi tilannetta puh. 010 830 3400  
(ma–pe klo 9–12) tai toimisto@hyvinvointilomat.fi.
Jos joillekin lomajaksoille jää vapaita paikkoja, tiedotamme 
niistä kotisivuillamme. Näille lomajaksoille voi hakea varsinaisen 
hakuajan päätyttyä.


